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 الفصل األول

 Electrostatic) ) الكهربائية الساكنة

 : Introductionمقدمة 

عنددوجولا دد جةق ندد جمددنججالكهررربإنجمدد و ج(جي.قج600)لقددوجد ددوجيل اددريجي أررقددطجلرسدد دج دد لر ج 

ج(.ق عجمنجيلقش,جمثلجقص ص تجيلدرق) ةلر جعلىج ذبجيأل س يجيلخفرف جتصررجل  جيلقجالصوف

ينجاثردريجمدنجيلمدديوجتكد ركجيلا دربجهدطج دذهج(جي1600) دوجيلند ليجيكنالردولجدلدريجالةدرتجدةنوهجد 

يلتدطججElectronد دطجعندوجي أرردقجمكدتق جمدنجالمد جج((يلا رة ئرد ))علر د جيسديججل لدقلذيج,جيلخ صر 

 .((Amberيلا رم نج))علر  ججل لق

 كالمشط بعد دليه بالشعر ؟( تسييييةبال)انجذاب قصاصات الورق الصغيرة إذا قربت منها مادة لدنة / علل

ج(عنوم جرادنجيلكنرج  ه جدةودنجورت)كنجيلمك جيلمولدكجرصررجمك دن جة لك ن تجيلا رة ئر جيلس ان جج/ج

جبعدد دليده بعةعدة مد ( نفاخة مملوءة بالهواء)انجذاب قصاصات الورق الصغيرة إذا قربت منها بالون / علل

جالصوف ؟

ج.ررجمك دن جة لك ن تجيلا رة ئر جيلس ان كنجيلة لدنجيلمولدكجرصج/ج

بعدد دليده بعةعدة ( نفاخدة مملدوءة بدالهواء)لبدالون (  كان جافا وم  غير زيت إذا)انجذاب شعر راتسك / علل

جالصوف ؟جم 

ج.كنجيلة لدنجيلمولدكجرصررجمك دن جة لك ن تجيلا رة ئر جيلس ان ج/ج

 كان الجو جافا ؟ إذا به لعدة تساعاتبعى مليصعا وي ,عند دفعه نحو جدار يليصق البالون المشحون /علل

ج.مك دنجة لك ن تجيلا رة ئر جيلس ان جألنه /ج

ج

 

 في بعض األحيان تشعر بصععة طفيفة لحظة مالمسة يدك للمعبض المعدني لباب الغرفة ؟ /علل

دفجيلمد ددو جدذلكجنتر  جلتفررغجيلك ن تجيلا رة ئر جيلسد ان جيلمتدلدو جمدنجي تاد كجقدومركجةسد  و جيلصدج/ج

ج.ة لغره 

ء الرطررررب يسرررراعد علرررر  تفريرررر  الهرررروا

 الشحنات الكهربائية بسرعة

 

 الفصل األول

 Electrostatic) ) الكهربائية الساكنة
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عند نزولك م  السيارة بعد توقفها ع  الحركة ومالمسة يدك فورا أي جزء معدني م  السيارة تسيشعر /علل

مسيت الجزء المعدني م  المفياح بيدك وقربيه م  الجزء المعدني للسيارة  إذاأو بصععة كهربائية طفيفة ؟ 

 لسةح المعدني للسيارة ؟تسيحدث شرارة كهربائية صغيرة بي  طرف المفياح وا

 .وذلك نتيجة لتفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة المتولدة من االحتكاك داخل السيارة /ج

ثد  قربيده مد  مداء ( أو دليدت ذدذا المشدط بعةعدة مد  الصدوف)إذا دليدت مشدةا مد  البالتسديك بشدعرك  /علل

جتجد أن ماء الحنفية ينجذب نحو المشط ؟, رفيعا م  حنفية ينساب

إنجيلمك جيلمولدكجقوجياتسبجك نهجا رة ئر جس ان جدنتر  جكختالفجيلك نترنجةرنجيلمك جديلم ءجن وجلنجج/ج

 .يلم ءجرن ذبجن دجيلمك 

فددورا ألي عمددود معدددني قريدد  مندده عنددد مالمسددة الةفددت بعددد تزحلعدده مدد  لعبددة اليزحلددق البالتسدديييية  /علررل

جتسيشعر بصععة كهربائية طفيفة ؟

 .جن تجيلتطجياتسة  ج سمهجة ك تا كنتر  جلتفررغجيلك ج/ج

 :Electric charge الشحنة الكهربائية

 .بالذراتيلمنردفجلنجيلم و جتتألفجمنج سرم تجصغرر ج ويجتوعىجمنج 

تدودرجةسدن جع لرد ج دويج ددلجيلنددي جيلتدطجت تددلجعلدىج(ج-e)سد لة جيلكد ن ججالكترونراتت تدلجيلذر ج 

 .متن ول جيلك ن (جn)جنيوتروناتد(ج+p)مد ة جيلك ن ججبروتونات

 .ج سبجةنو  جعنجيلندي مق ورر  جمتف دت ججبقوىترتة جيكلاتردن تجةندي جيلذر ج 

 (.ج عووجيلاتردن ت  جرس دلجعووجةردتدن ت )جمتعادلة كهربائيامنظيجذريتجيلمديوجتادنججإن 

 

 :نوعا الشحنة الكهربائية

جارفجرمانجللذر جلنجتصررجيردن جمد ة ج؟ج/سؤال

 ن لددكجذريتجهددطجمددديوجتفقددوجةنكدد جمددنجيلاتردن ت دد جيلخ ر ردد جج/ج

هإذيج صلجنقصجهطجعدووج,جةد دوجمؤثرجخ ر طجرس عو  جعلىجذلك

يلاتردن تجيلذر جةسةبج ردبجةنضجمن  جإلىجخ رجججيل سمتصدررج

 (.q+)درادنجيل سيجمك دن جة لك ن جيلمد ة جيلذر جيردن جمد ة ج

 

 

 

 هل تعلم

ج

قدددوجتاددددنجيلا رة ئرددد جيلسددد ان جذيتج

يلكو جيلن لر ج ويجا لةرقجمثالجخ ر ج

ج.صنقتجكخص جإذيت جدممر

تتسةبجيلص عق جهدطج دودحج ريئدقج

اةرددددر جهددددطجيلغ ةدددد تجعنددددوم جتفددددر ج

 .إ وىأك  ر  ك نت  جهطج
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ج؟جفجرمانجللذر جلنجتصررجيردن جس لة ارج/سؤال

سد لة جدرادددنجيذيجياتسدةتجذريتج سديجمد جةنكد جمدنجيلاتردند تجذريتجل سدد يجلخدرذجتصدررجيلدذر جيردند جج/ج

 (.جq-)يل سيجمك دن جة لك ن جيلس لة ج

 :معلومات هامة

 .ي لاتردندمقوير  جرس دلجمقويرجك ن جموجبةيلةردتدنجويخلجندي جيلذر جك نتهج 

 .ي لاتردنلمقويرجك ن جإنجك ن جللج سيجمك دنجتس دلجمك عف تجص ر  ج 

 .إنجيلادلديج طجد و جقر  جيلك ن تجيلا رة ئر  

 .يصغرجد و جقر  جللك ن تتنوججالبروتونلدججكتروناإللإنجك ن ج 

ج(جC19 -101.6)جلقوجلدك تجيلت  ربجينجمقويرجك ن جي لاتردنججرس دل 

 .إلاتردن(18106.25)رن ولجك ن جامر جمنجيكلاتردن تجعوو  ج(جCoulomb 1)يلادلديجيلدي وج 

 :دل ويئ  جيلك ئن جيكستنم لج طيلادلديجد و جاةرر ج 

 ديججيلم راردجادل(C6-C=101) 

 يلن ندجادلديجج(C9-1nC=10) 

 :قوى التجاذب والتنافر بين الشحنات الكهربائية

 الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها والشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضها نشاط
ج

 :أدوات النشاط

 س ق نجمتم ثالنجمنجيلم   جيلصلب -1

 س ق نجمتم ثالنجمنجيلو  ج -2

 دلخرذجمنجيل ررر(جيدجيلفردجيلصدف)ل وي م جمنجق نت نج -3

 خرد جمنجيلق نجلدجيل ررر -4

   مالن -5

 :ألخطوات

 :أوال

 .ننلقجس قطجيلم   جةدكعجلهقطجةخر رنجةدس   ج  مالنجدن نل م جمتق رةرنجمنجةنك م  

 (ستنك نجالجمن م جة لك ن جيلس لة .ج)نولكجالجمن م جدعلىجينفريوجةدس   جق ن جيلصدف 

 .نال ظجتن هر م جمعجةنك م جام جهطجيلكالجيآلتط,جنتركجيلس قرنجمنلقرنجة رر  

 

شحنة الجسم

شحنة االلكترون
  = عدد االلييرونات
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ج

 .مع بعضهاتتنافر  أن الشحنات المتشابهة :نستنتج من النشاط األول

 :ثانيا

 .ننلقجس قطجيلو  ججةدكعجلهقطجةخر رنجةدس   ج  مالنجدن نل م جمتق رةرنجمنجةنك م  

 (ة لك ن جيلمد ة جستنك نجالجمن م .ج)نولكجالجمن م جدعلىجينفريوجةدس   جق ن جيل ررر 

 .نال ظجتن هر م جك ظجيلكالجيآلتط,جنتركجيلس قرنجمنلقرنجة رر  

ج

 .مع بعضهاتتنافر  أن الشحنات المتشابهة :نستنتج من النشاط الثاني

 :ثالثا

ننلقجس قجمنجيلو  ججدس قجيخدرذجمدنجيلم د  جةدكدعجلهقدطجةخر درنجةدسد   ج د مالنجدن نل مد ج 

 .متق رةرنجمنجةنك م 

دندولكجسد قجيلم د  جةق ند ج(جستنكد نجيلسد قجة لكد ن جيلمد ةد )قجيلو  ججةق ند جيل رردرجنولكجس  

 (.ستنك نجيلس قجة لك ن جيلس لة )يلصدفج

 .نال ظجت  ذة م جام جهطجيلكالجيآلتط,جنتركجيلس قرنجمنلقرنجة رر  
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 .مع بعضهاأن الشحنات المختلفة تتجاذب  :نستنتج من النشاط الثالث

 

 

 

 

 :الكهربائيةب شحن المادة

 تسؤال/ ذنالك ثالث طرائق لشح  األجسام باليهربائية الساكنة عددذا؟ واشرحها باليفصيت؟

/الجواب  

 الشحن بطريقة الـــدلك -1

 الشحن بطريقة التماس  -2

 الشحن بطريقة الحـــث -3

 :الشحن بطريقة الدلك

لفقددو  جةنكدد جمددنججنتر دد ) رجكدد ن جمد ةدد جعلددىجق ندد جيلصدددفجسددتظةق ندد جمددنجيلصدددفجولاددتجة لدندد ججإذي

دإذيجعلقدتجيلةد لدنج(.جتلدكجيكلاتردند تنتر د جكاتسد ةهج)ةرنم جتظ رجك ن جس لة جعلدىجيلةد لدنج,ج(يلاتردن ت  

ت دوج,جيلمك دنجة لك ن جيلس لة جةخر جمنجم و جع ول جدقرةتجمنهجق ن جيلصدفجيلمك دن جة لك ن جيلمد ة 

ج.لنجق ن جيلصدفج ذهجت ذبجإلر  جيلة لدن

 

 

 

 .تتجاذب مع بعضعهاائية المختلفة الشحنات الكهرب 

 .ائية المتشابهة تتنافر مع بعضعهاالشحنات الكهرب 

 

 تذكر
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 :تماسبطريقة ال الشحن

يكد نجإ دوذجيلادرترنج,جعلقجارترنجمنجنخد  جيلةرلسد نجةدسد   جخر درنجمدنجمد و جع ولد جدمدنجنق د جدي دو 

جتال ظجةنوج,جةمالمست  جلس قجمنجيلو  ججمولدا جة ل رررجثيجيترا  جلتالم جيلار جيألخرذجأررجيلمك دن 

ذلكجيةتن وجيلارترنجعنجةنك م جد ذيجرولجعلىجينجيلار جيلث نر جأررجيلمكد دن جقدوجياتسدةتجقسدم جمدنجكد ن ج

ج.ة لتم  جمم جيوذجيلىجتن هرجيلارترنيلار جيألدلىج

 

 

 

 

 :حثالشحن بطريقة ال

تصددررجكدد نت  جسدد لة جةنددوجولا دد ج) قجمددنجيلم دد  جيلصددلبجمكدد دن جةكدد ن جسدد لة جعنددوجتقررددبجسدد 

(جيكلاتردن ت)ه نجك ن جيلس قجيلس لة ج.جنودل ممنجس حجار جمنونر جمتن ول جا رة ئر جد(جة لصدف

تدوعىج دذهج)يل  د جيلةنردو جعدنجيلسد قججإلدىسدفجتن هرجةندضجمدنجيلاتردند تجسد حجيلادر جدتدوهن  ج

دنتر دد جللددنقصجيل  صددلجهددطجعددووجيلاتردندد تجيل  دد جيلقررةدد جمددنج(.ج تجيل لرقدد يكلاتردندد تجة لكدد ن

 (.توعىج ذهجيلك ن تجة لك ن تجيلمقرو )تظ رجهر  جك ن جمد ة ج,جيلس ق

لدجةمالمسد جسد    جة صدةعج)ةد ألرضجةرة جس    جةسلكجمدصدلججة ألرضندصلجيلار جيلمنونر ج 

 .ن وجينجيلك ن تجيل لرق جقوجتسرةتجإلىجيألرضج,جمعجةق ءجيلس قجيلمك دن جقررة جمنجيلار (جيلرو

معجةق ءجيلس قجقررةد جمدنجيلادر جن دوجةقد ءج(جنرهعجي صةعجعنجيلار )نق عجيتص لجيلار جمعجيألرضج 

 .يلك ن جيلمقرو جهطجمدكن  

(جد دطجيلكد ن تجيلمد ةد جيلمخ لفد جلكد ن جيلسد ق)ن دوجينجيلكد ن تجيلمقردو ج,جنةنوجيلس قجعدنجيلادر  

دينجيكستوكلجعنجد دوجيلك ن جمنجعدوم  جعلدىج سديج.يجعلىجيلس حجيلخ ر طجللار تتدو جة نتظ 

ج.يلاك فجيلا رة ئطم جرتيجة ستنم لج   وج

 :Electroscopeالكشاف الكهربائي 

 تسؤال/عرف الكشاف الكهربائي ؟ وما هي اإلغراض التي يستعمل ألجلها ؟ وهل له شكل ثابت ؟ ومم يتألف ؟

ألأريضجمن  ت  ربجيلا رة ئر جيلس ان جج دج   وجرستنملجهط/ ج  

 .يلاكفجعنجد دوجك ن جا رة ئر جعلىج سيجم  -1

 .لمنره جند جيلك ن جيلا رة ئر جعلىجيل سيجيلمك دن -2

 

 هل تعلم

ج

ينجيل سدددديجيلمكدددد دنجيلمنددددودلجرفقددددوج

,جعنوجتراهجهطجيل ديءجك نتهجيلا رة ئر 

دينجسدددرع جتفرردددغجكددد نتهجيلا رة ئرددد ج

 .توويوجةور و جر دة جيل د
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ج:درتألفجيلاك فجيلا رة ئطجمن.دتصنعجيلاك ه تجيلا رة ئر جةأكا لجمختلف 

 .س قجمصندع جمنجيلمنون 

 .نلدلجللس قرتصلجة ل رفجيل(جلدجار جمنونر )قرصجمنونطج 

درقدد ججلد)تتصددالنجةدد ل رفجيلسددفلطجللسدد قججلديأللمنرددديمددنجيلددذ بج(جكددرر رنجلد)درقتددرنجرقرقتددرنج 

دتنلقجمدنجمنتصدف  جعلدىجم ددرج(جتتصلجة ل رفجيلسفلطجللس قجلديأللمنرديرقرق جدي و جمنجيلذ بج

 .هطجن  ر جيلس قجلتادنج لرق جيل را 

 .هذ جو   ر يلخكبجذدجن لديلمنونجججلدصنودقجمنجيلو  جج 

 .يلم   جهطجيل وءجيلنلدلجمنجيلصنودقجلنولجيلس قجديلدرقترنجمنجيلصنودقجلدسويوجمنجيلفلرنج 
 

 :الكشاف الكهربائيشحن 

 (التوصيل) شحن الكشاف الكهربائي بطريقة التماس نشاط
 

 :أدوات النشاط

                                            اك فجا رة ئط -1

 تكمك جمنجيلةالس -2

 :خطوات النشاط

 (ةكر جلنجرادنجيلكنرج  ه جدةودنجورت)نولكجيلمك جة لكنرج 

 ام جهط.ن نلجيلمك ججرالم جقرصجيلاك فجيلمتن ولجا رة ئر  

 يلكالجيلم  در

 :تفسير النشاط

تةتنددوجدرقتدد جيلاكدد فج,جةددرنجيلمكدد جيلمكدد دنجدقددرصجيلاكدد فجيلمتندد ولجا رة ئردد جعنددوج صدددلجيلتمدد  

 .كاتس بجيلدرقترنجيلند جنفسهجمنجيلك ن ت,جرجقد جتن هرجةرن م ةسةبجظ د,جيلا رة ئط

 شحن الكشاف الكهربائي بطريقة الحث نشاط

 :أدوات النشاط

 ا رة ئطجاك ف -1

 س قجمنجيلو  ج -2

 ق ن جمنجيل ررر -3
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جج:خطوات النشاط

جنولكجس قجيلو  ججةق ن جمنجيل رررج 

 يلم  درجام جهطجيلكالج(جيلس قجك ن جمد ة ج تظ رجعلى)ججججججججج

نقددربجسدد قجيلو دد ججيلمكدد دن جمددنجقددرصجاكدد فجمتندد ولج 

 ا رة ئر  ج

معجيلسد قجيلمنونرد جللاكد فجامد ججيأللمنرديتال ظجتن هرجدرق ج 

د دددذيجولردددلجعلدددىجينجيلاكددد فجصددد رج.جيلم ددد درهدددطجيلكدددالج

قدددرصجيلاكددد فجة لكددد ن جيلسددد لة جد دددطججرنكددد ن),جمكددد دن  ج

ن جيلمد ة جد طجة لك جيأللمنردييلك ن جيلمقرو جدتنك نجدرق ج

يلقدرصجة لكد ن جيلمخ لفد ججرنكد نللجويئمد  ج(.جيلك ن جيل لرق 

لت  ذبجك ن تهجمعجك ن تجيلمؤثرجديلدرقد جديلسد قجة لكد ن ج

 .يلمك ة  جلتن هرجك نت م جمعجك ن جيلمؤثر

ةدكددعجإصددةعجيلرددوجعلددىج)جةدد ألرضنصددلجقددرصجيلاكدد فج 

معجةق ءجس قجيلو  ججيلمك دن جةد لقربجمدنج(جقرصجيلاك ف

قرصجيلاك فجنال ظجين ة قجيلدرق جعلىجس قجيلاك فجامد ج

ةسةبجياتس بجيلاك فجيكلاتردن تجمدنج)هطجيلكالجيلم  درج

 (.يألرض

نرهددعجي صددةعجعددنج)جةدد ألرضنق ددعجيتصدد لجقددرصجيلاكدد فج 

معجةق ءجس قجيلو د ججيلمكد دن جةد لقربجمدنجقدرصج(جقرصه

 .ن وجةق ءجيلدرق جمن ةق جعلىجس قجيلاك فج.ججيلاك ف

نال دظجتند هرجدرقد ج.ججري جنةنوجس قجيلو د ججعدنجيلاكد فيخر 

د ددذيج.جمددعجسدد قجيلاكد فجامدد جهددطجيلكدالجيلم دد درجيأللمنرددي

(جيلك ن تجيلتطجا نتجمقرو )رولجعلىجتدو جيلك ن تجيلة قر ج

 .علىجقرصجيلاك فجديلس قجديلدرق 

 

ج

ج

 

ج
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 -:بعض التطبيقات العملية عن الكهربائية الساكنة

 :الكهربائية الساكنة في عمل األجهزة التاليةتستثمر 

 المرذاذ -1

 اجهزة االستنساخ -2

 ترسيب التي تستعمل في صناعة االسمنت للتقليل من التلوث البيئياجهزة ال -3

 دسات الالصقة عتثبيت مواد التجميل وال -4

 تسؤال/ ماذي الية عمت المرذاذ ؟

 مثل موصل اخر جسم اي صبغ أو (السيارات صبغ جهاز أمثلته من /ج

 الموجب بالقطب المرذاذ فوهة توصل اذ ،الحظ االشكل االتي) الكرسي

( الطددال ) الصددب ة قطيددرات جميدد  يجعددل وهدد ا الكهربددائي، للمصدددر

 بعد  عدن بعضدها فتتباعد موجبة، بشحنة مشحونة فوهته من الخارجة

 .بينها التنافر قوى بسبب

امددا الجسددم المددراد صددب ه مثددل السدديارة او الكرسددي فيوصددل مدد  القطددب 

جد ا  قطيدرات السالب للمصدر او يوصل باالرض وه ا يساعد علد  ان

  سددطذ ذلددك الجسددم ممددا يجعددل عمليددة الصددبغ هدد   متجانسددة الصددبغ الدد

 .ةوجيد

 

 

 

 

 هل تعلم

عندددوجإرصددد لجمدصدددلجمددد جمكددد دنج

هجةسلكجمنونطجرقد لجلدهجةأندجة ألرض

هتتنددددددد ولججgroundedمدددددددؤرضج

مسددددتدو ججيألرضكدددد نتهجة عتةدددد رج

جاةررجلتصررفجيلكد ن تجيلا رة ئرد 

جج.يلتطجتنتقلجمن  جديلر  جةس دل 

يلاكدددددددددد فجيلا رةدددددددددد ئطج 

يلمك دنجة ررقد جيلتمد  ج

تنفدددرججدرقتددد هج اسددد ة م ج

ك ن جمم ثل جلك ن جيل سيج

 ج.يلمالم 

يلاكدددددددددد فجيلا رةدددددددددد ئطج 

يلمكددد دنجة ل دددحجتنفدددرجج

دقتددد هجكاتسدددد ة م جكدددد ن ج

مخ لفددددد جلكددددد ن جيل سددددديج

قدددددددربجمدددددددنجقدددددددرصجيلم

ج.يلاك ف

 تذكر
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 :تعس  المواد م  حيث قابلييها على اليوصيت اليهربائي الى

 .الموصالت -1

 .العوازل -2

 .اشبا  الموصالت -3

 

 

 ضعيفة االرتبدا االلكترونات )السالبة الشحنة  الكهربائية الشحنات من وفرة تحتوي مواد هي :الموصالت -1

 ، فهديغيرها وتتحرك االلكترونات خالل هد   المدواد بسدهولةومن امثلتها النحاس والفضة وااللمنيوم ( بالنواة

 .موصالت جيدة
 

 .هي مواد ال تتحرك فيها الشحنات الكهربائية بحرية، مثل الزجاج والصوف والمطا  وغيرها :العوازل -2
 

هربدائي فدي ضدروف معيندة وتسدلك سدلوك العدازل فدي هي مواد تمتلك قابليدة توصديل ك :اشبا  الموصالت -3

 .(مثل السليكون والجرمانيوم)ضروف اخرى، 

 

اذا مسيت بيدك تساق م  النحاس مد  احدد طرفيهدا ودلييهدا بعةعدة مد  الصدوف او الفدرو وقربيهدا مد  / س

قصاصددات صددغيرة مدد  الددورق تالحددا عدددم انجددذاب تلددك العصاصددات اليهددال وقددد تعيعددد ان تسدداق النحدداس لدد  

 .تنشح 

ان الشدحنات الكهربائيددة المتولددة علدد  سداس النحداس بالدددلك والممسدوكة باليددد قدد تسددربت : حقيقدة ذلدك هددو/ ج

 .مباشرة ال  االرض عن  ريق جسمك

ودليدت ( او لبست كفاً م  المةاط)اذا مسيت تساق م  النحاس م  احد طرفيها بمعبض م  مادة عازلة / س

 .قربيها م  تلك العصاصات الورقيةل نجد انها تنجذب نحو الساق الساق بعةعة م  الصوف او الفرو ث 
 

نستنتج من ذلك ان ساس النحاس يمكن شحنها بالكهربائية السداكنة واحتفاضدها بالشدحنات لفتدرة قصديرة اذا / ج

 .كانت معزولة

 

 :قانون كولوم
 

م  بعضها وه ا يعني  تتجاذ  المختلفةوالشحنات الكهربائية  تتنافر المتشابهةان الشحنات الكهربائية  

 .تؤدي ال  تنافرها او اتجاذبها قوى كهربائية متبادلة بين الشحناتوجود 

 ما نص قانون كولوم ؟ وما صيغيه الرياضية ؟/ س

ان القوة الكهربائية المتبادلة بين شدحنتين كهربدائيتين نقطيتدين سداكنتين تتناسدب تناسدباا  رديداا مد  حاصدل / ج

  سياا م  مرب  البعد بينهماضر  مقداريهما وعك
 

 :والصيغة الرياضية لعانون كولوم ذي
 

× ثابت = العوة اليهربائية 
 مقدار الشحنة االول    مقدار الشحنة الثانية

مرب  البعد بين الشحنتين
 

 

 (.N)العوة اليهربائية معاتسة بوحدة النيوت   F: حيث

      ( :q1 لq2 )معاتسة بوحدة اليولوم معدار كت م  الشحنيي  النعةييي  (C.) 

F = k 
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      ( :r ) البعد بي  مركزي الشحنيي  معاتساً بوحدة المير(m.) 

      ( :k )ثابت اليناتس  يعيمد على نوع مادة الوتسط بي  الشحنيي  ومعداره في الفراغ يساوي : 

 

 

 

10 × 4+)وضعت شحنة كهربائية نعةيدة موجبدة معددارذا   :مثال 
-6

 C ) علدى بعدد(0.06 m ) مد  شدحنة

10 × 9+)كهربائية نعةية اخرى موجبة ايضا معدارذا 
-6

 C .)إحس  معدار: 

 وما نوعها ؟. العوة اليي تؤثر بها الشحنة االولى على الشحنة الثانية -1

 وما نوعها ؟. العوة اليي تؤثر بها الشحنة الثانية على الشحنة االولى -2

  :الحت

q1 = +4 × 10
-6

 C ,  r = 0.06 m = 6  
  10

-2
 m  ,   q2 = +9 × 10

-6
 C 

1-  F12 = k  
      

  
   = 9   

  10
9
   

                   

         
  = 9   

  10
9
     

           

           

=  9   
  10

9
    10

-8 
= 9 × 10 = 90 N                 وبما ان العوة اليهربائية موجبة فعي قوة تنافر 

2- F21 = k  
      

  
   = 9   

  10
9
   

                   

         
  = 9   

  10
9
     

           

          

=  9   
  10

9
    10

-8 
= 9 × 10 = 90 N                 وبما ان القوة الكهربائية موجبة فقي قوة تنافر 

         F21 = - F12 :بما ان القوة متبادلة بين الشحنات الكهربائية، فإنها تخض  للقانون الثالث لنيوتن اي ان

        

 F21 = - F12:     ماذا تعني لك المعادلة اليالية  /س

تعني ان العوة اليهربائية اليي تؤثر فيها الشجنة االولى على الشحنة الثانية تساوي العدوة اليدي  المعادلة/ ج

 .تؤثر بها الشحنة الثانية على الشحنة االولى بالمعدار وتعاكسها باالتجاه
 

 :المجال الكهربائي
 ما معدار المجال اليهربائي ؟ وما صيغيه الرياضية ؟ وكيف نسيدل على وجوده ؟/ س

مقدار المجال الكهربائي في اية نقطة في الفضا  يعدرف بأنده القدوة الكهربائيدة لوحددة الشدحنة المدؤثرة فدي / ج

  )شحنة اختبارية ص يرة موجبة 
 .موضوعة في تلك النقطة(  

 :وصي ته الرياضية تُكتب كاآلتي

  =مقدار المجال الكهربائي 
القوة الكهربائية

مقدار الشحنة االختبارية
                 E = 

 

   
 

 

k = 9× 10
9
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تمثل مقدار المجال الكهربائي مقاساا بوحدات   E:  حيث
 

 
 

       :F   مقدارالقوة الكهربائية مقاسة بوحداتN 

       :   
 Cالشحنة االختبارية الموجبة مقاسة بوحدات الكولوم   

 

 تنيهديو الشدحنة الموجبدةمدن  تبددأ( غيدر مرئيدة) ان المجال الكهربدائي يمثدل بالرسدم بخطدو  قدوى :مالحظة

  .بالشحنة السالبة

 :ونسيدل على وجد المجال اليهربائي م  خالل

ان هد   الشدحنة تحددث فدي الحيدز المحديت بهدا تدأثيراا . في نقطة معينة( q)نفرض ان لدينا شحنة نقطية موجبة 

قطدة بوسدا ة شدحنة صد يرة موجبدة تسدم  يعرف بالمجدال الكهربدائي، ويختبدر المجدال الكهربدائي عندد ايدة ن

 .شحنة االختبار توض  في تلك النقطة وتقاس القوة المؤثرة فيها لمعرفة مقدار المجال الكهربائي

 ( q+)يبين الشكل االتي شحنة نقطية موجبة 

  )وشحنة تولد مجاال كهربائيا، 
 .هي شحنة االختبار ( 

 

 

 

 

 

 

 (.q-)ا لشحنة كهربائية سالبة والشكل االتي يمثل مجاال كهربائي

 وه ا يعني ان المجال الكهربائي عند تقطة ما، يعرف

 بداللة القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة االختبار

 .الموضوعة في تلك النقطة

 

 

 

هو المجال الكهربائي المتولد بين لوحين معدنيين مستويين متوازيين مشحونين   :المجال اليهربائي المنيظ 

ين متساويتين مقداراا ومختلفتدين فدي الندوت فتكدون خطدو  هد ا المجدال متوازيدة مد  بعضدها وتبعدد عدن بشحنت

 (.أي هو المجال الثابت المقدار واالتجا  بجمي  نقا ه)بعضها بأبعاد متساوية وتكون عمودية عل  اللوحين، 
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10 × 2+)شدحنة كهربائيدة نعةيدة موجبدة معددارذا  :مثدال 
-9

 C )عةيدة فدي مجدال كهربدائي وضدعت عندد ن

10 × 4)فيأثرت بعوة معدارذا 
-6

 N .)ما معدار المجال اليهربائي في تلك النعةة ؟ 

  :الحت

  
  = +2 × 10

-9
 C ,  F = 4   

  10
-6

 N  ,   E = ? 

E = 
 

   
 
  = 

        

         = 2 × 10
3 
 
 

 
 

 

 

س
1
 مما يأتي اخير العبارة الصحيحة ليت/ 

 .عدد الكتروناتها يساوي عدد بروتوناتها( b: )ال رة المتعادلة هي ذرة -1

عدد االلكترونات اقل مدن عددد ( b) :يصير الجسم مشحونا بشحنة موجبة اذا كانت بع  ذراته تمتلك -2

 .البروتونات

1.6)عنددد فقدددان شددحنة مقدددارها  -3   
  10

-9
C) مددن جسددم موصددل معددزول متعددادل الشددحنة فددإن عدددد 

10(. b: )االلكترونات التي فقدت من ه ا الجسم يساوي
10

 الكترونا 

= عدد االلكترونات 
شحنة الجسم

شحنة االلكترون
 = 

        

           = 10
 .الكتروناا  10

فإذا استبدلت احدى الشحنتين بأخرى سالبة وبالمقدار ( 10cm)شحنتان نقطيتان موجبتان البعد بينهما  -4

 ال يت ير( d: )مقدار القوة نفسه فان

كاندت ( 3cm)احداهما موجبة واالخرى سدالبة وعنددما كدان البعدد بينهمدا ( q2 , q1)شحنتان نقطيتان  -5

عنددها ( 6cm)فإذا ابعدت الشحنتين عن بعضدهما حتد  صدار البعدد بينهمدا (. F1)قوة التجاذ  بينهما 

  F1( d: )تساوي(. F2)القوة بينهما 
   

 
  =F2 

 

 

 

 

 

 

 

فإنك غالبا مدا تصدا  , (مثل مقب  البا )بعد سيرك عل  سجادة من الصوف والمست جسماا معدنياا  -6

نتيجددة للتفريددغ الكهربدائي بددين اصدب  يدددك والجسددم المعددني وسددبب ذلددك  ن , بصدعقة كهربائيددة خفيفدة

 .تولدت نتيجة االحتكاك بين جسمك والسجادة( d): الشحنات الكهربائية قد
 

r1 = 3 cm = 0.03 m = 3 × 10
-2

 

r2 = 6 cm = 0.06 m = 6 × 10
-2 

F = K  
      

  
       ,        

  

  
  

  
       

  
 

  
       

  
 

 

 

  

  
 = 

  
 

  
  = 

          

          
 = 

      

        = 
 

 
 = F2 ؞  

 

 
 F1 

 حلول اسئلة الفصل االول
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فدإن القدوة الكهربائيدة المتبادلدة ( 6µC+)شدحنته ( B)والجسدم ( 2µC+)حون بشحنة مش( A)الجسم  -7

 c   FAB = -FBA): )هي( B , A)بين الجسمين 

 

 

عند تقريب جسدم مشدحون بشدحنة موجبدة مدن قدر  كشداف كهربدائي ذي الدورقتين مشدحون بشدحنة  -8

 .ازدياد مقدار انفراج ورقتي الكشاف( a: )موجبة ايضا فإن ذلك يؤدي ال 
 

تبقد  ورقتدا ( c: )عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قر  كشاف كهربائي متصدل بداألرض -9

 .الكشاف عل  انطباقهما عل  الرغم من ظهور شحنة موجبة عل  قرصه

س
2
 :علت ما يأتي/ 

 تجهز سيارات نقل الوقود بسالسل معدنية في مؤخرتها تالمس األرض -1

الساكنة المتولدة من احتكاك الوقدود بجددران خدزان الوقدود  وذلك للتخلص من الشحنات الكهربائية/ ج

 .والمتجمعة عند السطذ الخارجي للخزان

 .تتعادل شحنة الجسم المشحون بالشحنة الموجبة أو السالبة عند ايصاله باألرض -2

 .وذلك باعتبار األرض مستودت كبير لتصريف الشحنات الكهربائية التي تنتقل منها واليها بسهولة/ ج

اد انفراج ورقتي الكشاف الكهربائي المشحون بالشحنة السدالبة عندد تقريدب جسدم مشدحون بشدحنة يزد -3

 .سالبة من قرصه

عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قر  الكشداف تنتقدل الشدحنات الموجبدة مدن الدورقتين / ج

ورقتدان شدحنة باتجا  قر  الكشاف وتنتقل الشحنات السالبة لقر  الكشاف ال  الورقتين فتكتسدب ال

 .سالبة فياُلحظ االنفراج

س
3
 :وضح كيفية شح  كشاف كهربائي بشحنة موجبة بإتسيعمال/ 

a- ساس من الزجاج مشحونة بشحنة موجبة. 

 .بشحنة موجبة( بطريقة التماس)فسوف ينشحن , نالمس ساس الزجاج م  قر  الكشاف/ ج

b- ساس من المطا  مشحونة بشحنة سالبة. 

 بشحنة موجبة( بطريقة الحث)  الكشاف فسوف ينشحن نقر  ساس المطا  من قر/ ج
 

س
4
 :عدد طرائق شح  االجسام باليهربائية الساكنة/ 

a- الشحن بطريقة الدلك. 

b- الشحن بطريقة التماس. 

c- الشحن بطريقة الحث. 

س
5
 الحدا. وكدرة معدنيدة معزولدة ميعادلدة )شدحنيها موجبدة)اتسيعملت تساق مد  الزجداج مدلوكدة بدالحرير / 

 (:c-b-a)ثة االتية االشيال الثال

 .؟ وضذ  ريقة  نتقال الشحنات  ن حصلت( a-b-c)هل تنتقل شحنات كهربائية في الحاالت التالية  -1

فإن الشحنات تنتقل من السداس الد  سدطذ , (c)اما في الحالة ( a-b)ال تنتقل الشحنات في الحالتين / ج

 .الكرة بطريقة التماس
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 .عل  الكرة المعدنية في كل حالة عين نوت الشحنات الكهربائية التي ستظهر -2

شحنة الساس الموجبة تنافر بع  الشحنات الموجبة عل  سطذ الكرة وتدفعها الد  (: a)في الحالة / ج

امدا سدطذ الكدرة القريدب مدن السداس فتظهدر عليده شدحنة سدالبة , الجهة البعيدة عن الساس فتكون  ليقة

 .سبسبب تجاذبها م  الشحنة الموجبة عل  السا( مقيدة)

شحنة الساس الموجبدة تندافر بعد  الشدحنات الموجبدة علد  سدطذ الكدرة وتددفعها الد  (: b)في الحالة 

الجهددة البعيدددة عددن السدداس فتكددون  ليقددة فتتعددادل باعتبددار األرض مسددتودت كبيددر لتصددريف الشددحنات 

 نها واليها،الكهربائية التي تنتقل م

 

 

 

 

بسبب تجاذبها م  الشحنة الموجبدة ( مقيدة)نة سالبة اما سطذ الكرة القريب من الساس فتظهر عليه شح

 .عل  الساس

 .تنشحن الكرة بشحنة موجبة, (c) اما في الحالة

 

 .م ا يحصل لمقدار الشحنة الموجبة عل  ساس الزجاج في كل من الحاالت الثالث -3

 في الحالتين / ج(a-b )امدا فدي الحالدة , ال يت ير مقدار الشحنة(c )بسدبب  موجبدةيقدل مقددار الشدحنة ال

 انتقالها ال  الكرة بالتماس

س
6
أراد احد الةلبة ان يشح  كشدافا كهربائيدا ميعدادال بةريعدة الحدث فعدرب مد  قرصده تسداق مد  الزجداج / 

 ث  أبعد السداق. مشحونة بشحنة موجبة ولمس قرص اليشاف بإصبع يده مع وجود الساق قريبة م  قرصه

بعدد كدت ذدذه الاةدوات وجدد الةالد  انةبداق . اليشداف ع  قرص اليشاف وأخيرا رفع إصبع يده ع  قدرص

 ما تفسير ذلك؟(. أي حصت على كشاف غير مشحون)ورقيي اليشاف 

عند تقريب ساس الزجاج المشحونة بشحنة موجبة من قدر  الكشداف نالحدظ تندافر ورقتدي الكشداف وهد ا / ج

حنة مقيددة وتنشدحن ورقتدي ينشحن قر  الكشاف بشحنة سالبة وهي شد)دليل عل  ان الكشاف صار مشحونا 

فعند لمس قدر  الكشداف باصدب  اليدد مد  وجدود السداس قريبدة مدن ( الكشاف بشحنة موجبة وهي شحنة  ليقة

ثم بعد ابعاد السداس , (بسبب اكتسا  الكشاف االلكترونات من األرض)القر  نالحظ انطباس ورقتي الكشاف 

كشاف فعند رف  اصب  اليدد عدن قدر  الكشداف عن قر  الكشاف يزول تأثير الساس عل  القر  أو عل  ال

 .نجد انطباس ورقتي الكشاف
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س
4
 :اكي  نوع الشحنة في االشيال اليالية/ 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س
1
 (Nشحنيان كهربائييدان نعةييدان ميماثليدان قدوة اليندافر بينهمدا تسداوي / 

7-
10   

ان البعدد عنددما كد (9 

 احس  معدار شحنة كت منهما ؟(. cm 10)بينهما 

q1 = q2 = q = ?      ,      F = 9   
  10

-7 
N      ,      r = 10 cm = 0.1 m = 1   

  10
-1

 m 

F = k  
      

  
    ➩   9   

       = 9   
  10

9
    

  

         
  = 

          

         
 

q
2
 = 

                     

        = 
    

 
   

                   

 
 =         

 q =        C ؞

 حلول مسائل الفصل االول

يذيج صددلجنقددصجهددطجعددووجيلاتردندد تجيلددذر جةسددةبج ددردبج

ةنضجمن  جيلىجخ رججيل سيجتصررجيلذر جيردن جمد ة جدراددنج

 .(q+)عنو  جمك دن جة لك ن جيلمد ة ججيل سي

 

يمدد جيل سدديجيلددذلجتاتسددبجذريتددهجةنكدد  جمددنجيلاتردندد تجذريتج

ي سد يجيخددرذجتصددررجيلدذر جيردندد  جسدد لة  جدراددنجيل سدديجعنددو  ج

 .(-q)مك دن جة لك ن جيلس لة ج

 

يلكالجيلم  درجرةرنجلن ج سمرنجمك دنرنجةك نترنجمتك ة ترنج

ج(-q-,q)قوجتادن جس لةترنججلدج(+qq+,)مد ةترنجمتن هرترنجج

 

يلكالجيلم  درجرةرنجلن ج سمرنجمكد دنرنجةكد نترنجمختلفتدرنج

ج.(-qq+,)مت  ذةترنجج
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س
2
(Cشدددحنيان كهربائييدددان نعةييدددان موجبيدددان ميماثليدددان معددددار كدددت منهمدددا / 

9-
10  

والبعدددد بينهمدددا ( 3 

(5cm .)ر قوة الينافر بينهمااحس  معدا. 

q1 = q2 = q = 3   
  10

-9
C   ,    r = 5 cm = 0.05 m = 5   

  10
-2

 m    ,      F = ? 

F = k  
      

  
 = 9   

  10
9
    

                     

           
 = 

                               

          

 = F ؞
  

  
   

    

      =  3.24        N 

س
3
فددي مجددال كهربددائي وكددان معدددار المجددال  Pوضددغت عنددد نعةددة ( 3µC+)شددحنة كهربائيددة معدددارذا / 

(اليهربائي 
 

 
 

6
10   

 .احس  معدار العوة اليهربائية المؤثرة فيها, ( 4 

  
  = +3µC = +3   

           ,     E = 4   
  10

6
 
 

 
      ,     F = ? 

E = 
 

              ➩       F = E   
    

  = 4   
  10

6
 3   

       = 12 N 

 


